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Изх. №ПД-1170/14.12.2016г.г 
 
До  
Виктори Влад 74 ЕООД 
 
 
ОТНОСНО: Обособяване на площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци 
от  пластмаса и хартия в промишлена зона –изток, част от парцел 40909.122.169, град 
Кърджали. 
 
Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-1170/28.11.2016г. на РИОСВ-Хасково за 
обособяване на площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци от  пластмаса и 
хартия в промишлена зона –изток, част от парцел 40909.122.169, град Кърджали, на 
основание чл.6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 
11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Обособяването на площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци от  пластмаса 
и хартия в промишлена зона –изток, част от парцел 40909.122.169, град Кърджали попада в 
обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

След преглед на представената информация става ясно, че възложителят има намерение да 
обособи площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци от пластмаса и хартия 
в промишлена зона – изток, част от парцел 40909.122.169, град Кърджали. Имотът е с площ 
3746 м2, като за площадката ще се ползва 3100 м2 и разположената в него монолитна 
прошлена сграда с площ 347 м2. В промишлената сграда и площадката ще се събират и 
съхраняват доставените отпадъци от пластмаси, хартия и картон. Дейностите, които ще се 
извършват с отпадъци са: събиране, сортиране, балиране и съхраняване. Основно ще се 
доставят: бутилки от минерална вода и безалкохолни напитки; фолио от оранжерии; 
опаковъчно фолио от супермаркети и други магазини; производствени пластмасови 
отпадъци; пластмасови отпадъци от бита – опаковки от хранителни стоки, бидони, касети, 
туби, маси, столове, играчки и други пластмасови отпадъци. При доставянето, отпадъците 
от пластмаси ще се отделят по вид и се съхраняват отделно. Също така ще се доставят 
отпадъчна хартия, картон и хартиени и картонени опаковки. Ще бъдат обособени няколко 
зони, за да не се смесват различните по вид отпадъци от пластмаса. На площадката с 
хидравличната преса ще се балират главно пластмасовите бутилки от минерална вода и 
безалкохолни напитки. Получените при пресоването бали ще бъдат с размери 90см/90см и 
тегло 100 – 200 кг. Балите ще се завързват със сезал и с помощта на мотокар се подреждат 
за временно съхраняване до предаването им за оползотворяване. Другите видове пластмаси 
ще се съхраняват отделно в полиетиленови чували. Отпадъците от хартия и картон ще се 
съхраняват отделно, ще се сортират по видове и ще се балират отделно. Получените бали 
ще се съхраняват до предаването им за оползотворяване. Капацитетът на площадката 
доставени и предадени за рециклиране пластмасови и хартиени  отпадъци ще бъде 100-300 
тона/месечно.За имота има изградена съществуваща пътна връзка, съществуващо 
електроснабдяване, съществуващо водоснабдяване и съществуваща канализация. 

Имотът № 40909.122.169, град Кърджали, не попадат в границите на защитени 
територии  по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени 



зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имота са разположени защитена 
зона BG0001032 „Родопи Източни” приета с Решение на МС №122/02.03.2007г. за 
опазване на природните местообитания и защитена зона BG0002013 „Студен кладенец“, 
обявен със Заповед № РД-766/28.10.2008г. за опазване на дивите птици. 

Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от 
позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не 
подлежи на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури.  

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 
инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 
въздействие върху защитени зони BG0001032 „Родопи Източни” и BG0002013 „Студен 
кладенец“. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 
заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 
необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 
необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 
закони и подзаконови нормативни актове. 
 
При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 
обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен 
да уведоми незабавно РИОСВ за промените. 
 
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по   
околната среда и водите- Хасково 
 


